
 

Roteiro de Viagem 
FOZ DO IGUAÇU | FERIADO DO GAÚCHO 2021 
 
1º dia – 17/09/2021 – CIDADE DE ORIGEM ... / FOZ DO IGUAÇU / PARAGUAI 
Saída com destino ao Paraguai. Noite em trânsito. 
 
2º dia – 18/09/2021 – PARAGUAI / FOZ IGUAÇU 
Parada para café da manhã (não incluído) entrada no Paraguai e tempo para compras na Ciudad Del Este até 
às 14h. Em seguida, viagem a Foz do Iguaçu entrada no hotel. Livre ou a combinar. Sugerimos jantar com 
show no Rafain (não incluído). O Show cobre a América Latina do México aos Pampas passando pelo 
Paraguai, Argentina, Brasil, México, Bolívia, Colômbia, Chile e Uruguai. O palco é parte da surpresa, tem um 
cenário que conta uma história, tem o formato do rosto de índio asteca. Como funciona o Jantar: O sistema 
é todo Buffet, Self-service, com grande variedade de saladas, pratos típicos brasileiros, amostras da cozinha 
oriental, árabe, massas italianas, peixes, frutos do mar e um buffet de sobremesas ricamente elaborado. São 
mais de 200 itens gourmet.  1º pernoite. 
 
3º dia – 19/09/2021 – FOZ DO IGUAÇU 
Após café da manhã, visitação ao Parque das Aves logo após visitação as Cataratas do Iguaçu. Parada para 
almoço. Retorno ao hotel e às 17h30 vamos ao Marco das Três Fronteiras (ingresso incluído), tempo para 
apreciar o pôr do sol e jantar (não incluído). O Marco das Três Fronteiras oferece opções de restaurantes e 
várias apresentações culturais. 2º pernoite.  
 
4º dia – 20/09/2021 – FOZ DO IGUAÇU 
Após café da manhã, visitação a Usina de Itaipu com visita panorâmica (ingresso incluído). Logo em seguida faremos 

um passeio cultural na Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, um templo da religião muçulmana, de beleza única na 
cidade, construído pela comunidade islâmica no início dos anos 1980. Parada para almoço e em seguida viagem 
de retorno as cidades de origem. Chegada prevista para a madruga.  
 
Roteiro podendo ser alterado para o seu melhor andamento. 
 
INCLUSO NO PACOTE 
– Viagem em ônibus Leito total;  
– 02 noites de hospedagem em hotel com café da manhã;  
– Transfer ida e volta para compras no Paraguai;  
- Ingresso para o Parque das Aves;  
- Ingresso para as Cataratas do Iguaçu;  
- Ingresso Marco das Três Fronteiras; 
- Ingresso Usina Itaipu; 
 
EXTRAS E OPCIONAIS POR PESSOA – 
Jantar e Show de Rafain + trasnfer ida e volta– (R$ 165,00) – Crianças de 7 a 12 anos (R$ 85,00)  
 
VALOR DO PACOTE 
APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 990,00 por pessoa. 
APARTAMENTO INDIVIDUAL – R$ 1190,00 por pessoa. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista, 5% de desconto 
Parcelado em 6x com cheque (mediante consulta). 

 
INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR: 
– Carteira de Identidade (RG) original com menos de dez anos de expedição, emitida pela Secretaria de Segurança Pública, em bom 
estado e com foto recente ou Passaporte dentro de sua validade (não será aceita Certidão de Nascimento, CNH ou qualquer carteira 
profissional) 
 
 


